Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Zakon o društvih – ZDru-1; Uradni list RS, št.
61/06, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih – ZDru-1A; Uradni list RS,
št. 58/09, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih – ZDru-1B; Uradni list
RS, št. 39/1, Zakon o društvih – uradno prečiščeno besedilo – ZDru-1-UPB2; Uradni list
RS, št. 64/11) je ustanovni zbor na seji dne 19.12.2014 sprejel naslednji

STATUT
TRIATLON KLUBA 3KM

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Triatlon klub 3KM je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki
delujejo na področju športa in športne rekreacije, predvsem športne panoge triatlona in
športov, ki so kako drugače povezani z dejavnostjo, opredeljeno v 6. členu tega statuta.
2. člen
Ime kluba je TRIATLON KLUB 3KM (v nadaljevanju klub). Sedež kluba je Koroška cesta
33, Maribor. Skrajšano ime kluba je Klub 3KM.
Klub ima svoj znak in pečat.
Pečat je v obliki pravokotnika in vsebuje besedilo TRIATLON KLUB 3KM in stiliziran
grafični znak 3KM.
3. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Klub lahko sodeluje s krajevnimi in občinskimi organizacijami ter drugimi sorodnimi
organizacijami v Republiki Sloveniji, še posebej na področju vzdržljivostnih športov, ki
prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Klub lahko samostojno sodeluje ali se
včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.
5. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno.
Klub svoje člane obvešča:
 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,
 preko spletne strani kluba in e-pošte,
 preko sredstev javnega obveščanja,
 po pošti.

Širšo javnost obvešča o svojem delu preko klubske spletne strani in s tem, da so seje
organov kluba javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje
vabi predstavnike zainteresiranih organov organizacij ter predstavnike sredstev javnega
obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu kluba je odgovoren
predsednik kluba.

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA
6. člen
Namen kluba je:
 organizirano izvajanje in usmerjanje razvoja triatlona,
 skrb za množično športno rekreacijo in popularizacijo športa, predvsem med mladimi
ter vključevanje v članstvo,
 vzgoja rekreativnih in vrhunskih tekmovalcev v duhu fair playa in skrb za vzdrževanje
ravni kakovosti triatlonske vadbe.
Cilji kluba so:
 približati triatlon širšemu krogu ljudi in jih na podlagi njihove prostovoljne odločitve
pritegniti v članstvo,
 organizirati tekmovanja v triatlonu, duatlonu, akvatlonu oziroma športih, ki so sestavni
del ali del pripravljalnega procesa: plavanje, kolesarjenje, tek, smučarski tek,…
 razvijati množičnost, zlasti na področju športa mladine in športne rekreacije s ciljem
ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje
prostega časa.
Naloge kluba so:
 s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na
tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo drugi klubi in združenja doma in v tujini,
 organiziranje začetnih, nadaljevalnih in izpopolnjevalnih ter drugih oblik izobraževanja
na področju triatlona,
 sodelovanje članov na tečajih in usposabljanjih, ki jih prirejajo drugi klubi, podjetja in
zavodi,
 nudenje strokovne in organizacijske pomoči pri nabavi in prodaji opreme namenjene
za dejavnost kluba in potrebe članov,
 povezovanje z drugimi sorodnimi društvi v zvezo društev v Sloveniji in mednarodno
zvezo društev v tujini,
 opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu z zakonom in s tem statutom,
 s predavanji in izdajanjem svojega glasila ter strokovne literature,
 omogočanje svojim članom redno in kvalitetno vadbo pod strokovnim vodstvom,
 s svojimi programi kandidirati za proračunska sredstva, namenjena športnim
panogam kluba,
 z omogočanjem sodelovanja članom kluba v upravljanju na področju športa.

7. člen
Klub opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
 G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov (športne
opreme);
 J58.110 Izdajanje knjig (strokovne knjige, vsebina povezana z osnovno dejavnostjo);
 J58.130 Izdajanje časopisov (strokovni časopis, vsebina povezana z delovanjem
kluba);
 J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (vsebina povezana s športnimi panogami, v
katerih deluje klub);
 J58.190 Drugo založništvo (vsebina povezana s športnimi panogami, v katerih deluje
klub);
 N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj (potovanja na treninge in tekmovanja);
 P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije; (tečaji, delavnice).
 oglaševanje sponzorjev (M73.120-Posredovanje oglaševalskega prostora
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže z neposrednim opravljanjem
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog kluba v skladu s
temeljnim aktom.

III. ČLANSTVO
8. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan – fizična oseba pod enakimi pogoji tako, da
tajniku kluba predloži pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba in se zaveže,
da bo deloval v skladu s temeljnim aktom kluba in plačal članarino, katere višino za vsako
koledarsko leto posebej določi upravni odbor kluba.
Član, ki do konca tekočega leta ne plača članarine, izgubi status člana kluba. Izjema so
častni člani kluba. Evidenco članstva vodi tajnik kluba, ki o spremembah članstva sprotno
obvešča upravni odbor kluba.
Članstvo v klubu je prostovoljno in je lahko redno ali častno. Častno članstvo se pridobi
za izredne zasluge pri delu na področju delovanja kluba, s sklepom skupščine.
Redni in izredni člani kluba so vpisani v evidenco kluba. Član kluba lahko postane tudi
tujec.
V upravnih in nadzornih organih lahko delujejo člani, ki so dopolnili starost 16 let. Nosilci
glavnih dejavnosti kluba so redni člani kluba.
9. člen
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo
njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti
pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje.
10. člen

Redni član je vsak član, ki ima plačano članarino.
Častni član kluba lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim
delovanjem storila klubu usluge neprecenljive vrednosti in ki jo klub kot tako imenuje.
11. člen
Članstvo v klub preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 s črtanjem,
 z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije kluba,
 s smrtjo.
Član izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru kluba pismeno izjavo o
izstopu.
Član se črta iz kluba, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črta ga
upravni odbor kluba.
Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 12. in 13. členu pravil,
če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba ali če je pravnomočno obsojen za
nečastno dejanje. Sklep mora biti v skladu s disciplinskim pravilnikom kluba, ki ga
skupščina sprejme v roku 6 mesecev od ustanovitve kluba.
12. člen
Pravice članov kluba so:
 da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 da sodelujejo pri delu organov kluba,
 da dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,
 da sodelujejo na pripravah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah kluba ter
zastopajo klub na tekmovanjih v Sloveniji in tujini,
 da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
 da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične
zmogljivosti,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovimi finančno
materialnim poslovanjem,
 da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njegovih
odgovornostih,
 do pritožbe zoper odločitve organov kluba.
13. člen
Dolžnosti članov kluba so:
 da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 da sodelujejo pri delu organov kluba,
 da spoštujejo statut ter odločitve in sklepe organov kluba,
 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega
programa, ciljev in nalog kluba,






da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane,
da redno plačujejo članarino,
da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo kluba,
da skrbijo za objekte kluba in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga.

IV. ORGANIZACIJA KLUBA
14. člen
Organi kluba so:
 skupščina,
 upravni odbor,
 nadzorni odbor,
 disciplinska komisija.

SKUPŠČINA
15. člen
Skupščina je najvišji organ kluba in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi redni in
častni člani kluba. Skupščina je redna in izredna.
16. člen
Redna skupščina je enkrat letno. Sklicuje jo upravni odbor najmanj 14 dni pred dnevom
sklica z javno objavo dnevnega reda. Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi, dokler
skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in
dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo,
verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
17. člen
Izredno skupščino lahko skliče upravni odbor, nadzorni odbor ali pa se skliče na zahtevo
tretjine članov kluba. Izredna skupščina se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z
objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega skupščine, mora
upravni odbor sklicati le–to v 15 dneh po sprejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa jo
lahko skličejo sklicatelji sami.
18. člen
Skupščino sestavljajo vsi redni in častni člani kluba. Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki
so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem kluba, vendar imajo le pravico do
posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa
skupščina.

19. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica
polnoletnih članov, ki imajo pravico odločanja. Če ob predvidenem začetku ni sklepčna,
se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10
članov.
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o
spremembi pravil ali o prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da zato glasujeta
najmanj dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja predlaga predsednik kluba, potrdi
ga skupščina. Ko se glasuje o razrešnici organov kluba, ne morejo o tem glasovati člani
organa kluba, o katerih se glasuje.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, oba overovitelja
zapisnika ter zapisnikar.
20. člen
Skupščina opravlja naslednje naloge:
 sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte kluba,
 določa smernice delovanja kluba in sprejema programe dela,
 razpravlja o delu in poročilih vseh ostalih organov kluba,
 sklepa o dnevnem redu,
 razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih,
 se seznani s finančnim programom za prihodnje leto in potrdi finančno poročilo za
preteklo leto,
 z glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega
odbora ter disciplinske komisije,
 z glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika,
 odloča o prenehanju oziroma združitvi kluba,
 daje priznanja, pohvale in nagrade,
 imenuje častne člane kluba,
 odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali odločbam disciplinske
komisije,
 odloča nakupu in prodaji nepremičnin,
 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom
in cilji kluba,
 sprejme letno poročilo.
21. člen
Izredni skupščina odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklican.
22. člen
Sklepi redne ali izredne skupščine so obvezni za vse člane in organe kluba.

UPRAVNI ODBOR
23. člen
Upravni odbor je operativno izvršilni organ kluba, ki ga sestavlja 5 članov kluba, ki jih je
izvolila skupščina. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in 2 (dva) člana kluba.
Mandatna doba upravnega odbora je 4 leta.
24. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat mesečno. Seje sklicuje
predsednik po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora, če
predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.
25. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 24. člena pravil, opravlja upravni odbor zlasti
naslednje:
 izvaja sklepe skupščine,
 sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za obravnavo na
skupščini,
 pripravlja predloge za splošne akte kluba,
 pripravlja in sestavlja programe dela in predlog finančnega načrta ter pripravi letno
poročilo,
 vodi evidenco o članstvu,
 po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije oziroma projektne skupine,
 skrbi za materialno – finančno poslovanje kluba,
 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno
naloži Skupščina,
 spreminja naslov sedeža kluba,
 opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
26. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa
pooblaščeni predstavnik.
Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov. Veljavne
sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje
komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani
komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.
Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

NADZORNI ODBOR
27. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med sejama
skupščine in da vrši stalni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. Nadzorni
odbor izvoli izmed sebe predsednika. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in mu mora
pismeno poročati vsaj enkrat letno. Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so
prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo
biti hkrati člani Upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej Upravnega
odbora, vendar brez pravice odločanja.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
28. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani kluba, ki so izvoljeni na skupščini za dobo 4 let.
Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi
disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
29. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
 kršitve določb statuta kluba,
 neizpolnjevanje sklepov organov kluba,
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
klubu,
 nedopustna dejanja, ki jih opredeljuje disciplinski pravilnik kluba,
 dejanja, ki škodijo ugledu kluba.
30. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki deluje po disciplinskem
pravilniku kluba.
31. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba naslednje ukrepe:
 opomin,
 javni opomin,
 izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico do pritožbe na
drugostopenjskem organu. O pritožbi na sklep disciplinske komisije odloča na svojem
prvem naslednjem sklicu skupščine kluba kot drugostopenjski organ.

PREDSEDNIK KLUBA
32. člen
Predsednik kluba opravlja predvsem naslednje naloge:
 sklicuje in vodi seje skupščine kluba,
 sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini,
 podpisuje akte in sklepe skupščine kluba,
 vodi delo upravnega odbora,
 nadzoruje uresničevanje sklepov skupščine kluba,
 predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za seje skupščine kluba in
upravnega odbora,
 opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina ali upravni odbor,
 pripravi predlog finančnega načrta kluba,
 potrjuje višino članarine, ki jo predlaga upravni odbor.
Predsednik kluba je zakoniti zastopnik kluba. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik
upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let in je po poteku mandata lahko
ponovno izvoljen. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in
pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu
odboru.

PODPREDSEDNIK KLUBA
33.člen
Podpredsednika imenuje in razrešuje skupščina kluba. Njegov mandat traja 4 leta in je
lahko ponovno izvoljen. Je član upravnega odbora. V odsotnosti predsednika opravlja
podpredsednik naloge predsednika kluba.

TAJNIK KLUBA
34. člen
Tajnika imenuje in razrešuje skupščina kluba. Njegov mandat traja 4 leta in je lahko
ponovno izvoljen. Je član upravnega odbora. Tajnik opravlja tehnično in administrativno
dela ter skrbi za koordinacijo med organi kluba.

V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE
35. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki

jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno
poročilo.
36. člen
Dohodki kluba so:
 vpisnina in članarina,
 dohodki od dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,
 javna sredstva,
 prispevki donatorjev in sponzorjev,
 darila in volila,
 drugi dohodki.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
37. člen
Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba ali dane v
upravljanje in so kot take vpisane v inventarno knjigo.
38. člen
S premoženjem kluba upravlja upravni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje
upravnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin kluba odloča skupščina kluba.
39. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo računovodske
standarde za klube.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega poslovanja, ki mora
biti v skladu s predpisi, ki urejajo računovodske standarde za klube.
Finančno poslovanje kluba se vrši preko poslovnega transakcijskega računa. Denarna
sredstva se vodijo v blagajniškem dnevniku. Tajnik kluba poroča o finančnem poslovanju
predsedniku kluba, upravnemu odboru in enkrat letno skupščini.
39. člen
Vsak član organov kluba lahko zahteva vpogled v finančno materialno poslovanje kluba.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko klub najame finančnega
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.
40. člen
Finančne in materialne listine lahko podpisujeta predsednik kluba ali njegov
pooblaščenec.
Odredbodajalec je predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa zakoniti zastopnik.

41. člen
Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in
razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

VI. KONČNE DOLOČBE
42. člen
Klub preneha delovati:
 po volji članov,
 s spojitvijo z drugimi društvi,
 s pripojitvijo k drugemu društvu,
 s stečajem,
 na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja kluba,
 po samem zakonu.
43. člen
V primeru prenehanja delovanja kluba pripadajo njegova sredstva drugi športni
organizaciji v kraju, v kolikor pa druge športne organizacije ni, pa občinski Športni zvezi.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
44. člen
Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem zboru dne 19.12.2014 in začnejo veljati takoj.

Predsednik Triatlon kluba 3KM
Robert Gostinčar

